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SETMANARI del MOVIMENT SOCIALISTA de CATALUNYA

ACTA
de constitució del

Moviment Socialista
de CATALUNYA

A MB el nom de Moviment ciallsta peninsular . representa-
Socialista de Catalunya des a través d'aquest,
es constitueix un orga- 6' Fer tots els esforços possi -

nisine, ampli d'estructura i de bles per tal d'aconseguir la uni-
disciplina, amb la mbsio de rea- tat sindical, condició in dis pen-
grapar les forces obreres, page- sable per a fer eficaç la lluita
ges, intel·lectuals . tècniques, que ha ¿e portar els treballadors
que acceptin i tinguin fe en el a la victoria sobré el capitalisme.
SpcL»li-me com a forma d'orga"1 7« propugnar per una forma
nitzacio econòmica política i federativa de convivència entre
moral de la societat. els pobles peninsulars, que rec-

Adopta el lema de Federació, tifiqui la Constitució i els rè"
Democràcia i Socialisme, sis- gims estatutaris i doni als país
temes que representen avui, res- m^ estructura eficient i esta-
pectivament, la millor expressió bilitzada.
de l'exercici dels principis de lli- g' Lligarà la seva accio a la
berta t, en les formes de convi- que paral·lelament porten a cap
vencia entre els homes i entre eis companys residents à Cata-
els pobles, en l'appliracio dels lunya, en el mateix sentit «e
drets d'autod terminació de l'in- reagrupar toíes les voluntats so-
divida« l en l'crï^nitzacio més cíalistes. Ajudarà per tots els
justa i humana de les :elacions mitjans a la lluita que aquells
politiques i econòmiques entre sostenen intensament per a Tal-
eis homes. liberacio.

Assisteixen a la reunió repre- 9. ÉS voluntat de tots els
sentacions de la « Unió Sòcia- assistents que aquest MO VI-
lista de Catalunya », de la « Fe- MENT arribi en un futur a poder
deracio Catalana del P.S.O E. ». ' — Se concretar en un partit,
del « P.O.U.M », í individuali- Concreció que — sota el principi
tats pertanyents a diversos sec- del ple execici de la democràcia
t°ra- |interr.a — pressuposarà formes

Consideren que es missió seva : orgàniques i de disciplina més
!• Dirigir l'accio politica so- eficaces psr a la Horta.

ciahVta de Catalunya. 10° L<« adhesions al MOVI'
2« L'edulio de" les masses ' ™?A

 SS™r A £ï£
treballadores - intel·lectual, i ̂ MA Tf SA «
«anuals - a la idea del Sòcia' un sol cog orgtale

 r ̂ aquestes
usm^ -dues formes d'apoitncto podrà

3" D«*.'ensar i enrobustir la por- tenir lloc, d'una manera dc-
sonalitat de Catalunya en tots mocràtica, després d'un ampli
els seus aspectes, considerant >eriode de d:scnssio i, qnan
que és un deure i un sentiment ics circumstancies ho possi-

.•*el« trjha'̂ ors deffctahmyj». Miftta. ^"spré? tP-ca - ecïí'r1~í»·
d'interpretar el desig i la voluti- compenetració entre les forces
tat de tot un poble a través del residents a Catalunya i les de
principi clàssic del Socialisme : iVv : 'i.
Recone.Tpment del dret dels po- n» S'obre des d'ara un vena-
bles a disposar d'ells mateixos, de de discussió oral i escrita, ei

4. Portar la Iniciativa d'estruç- qual període serà el procés de
turar a to amb les formes que clarificació i d'identificació que
demana la lluita en l'actuï 1 permettra l'estabüment demo,
etapa històrica — totes les ex- cràtic de]N pensaments politic i
pressions de l'activitat en e? tàctic generals. Aquesta dscOs-
camn politic, sindicrü, cocpon»- sio serà regida per les segü^nta
tin. tècnic i cultural dels trcbal- normes :
lad ors de Catalunya. I de cercar a) Que tota opinió sigui expo-
lé« formes d'una coordinació su- sada amb caràcter individual,
perior I general d'aquests sec- b) Que no es facin treballs de
tors del mon del treball. propaganda ni d« cantado per

5' Establir en una forma fe- oar* Ie «»P organització politica.
deraUva les relaciona amb el O Que «»m acc«ptada la n«--
Socialisme peninsular per a do- ««"ta t t

d~ ^ , ̂ 115!,11"^ del

nar-li orgànicament la unitat Moviment Socialista de Catalu-
d'aocio i de pensament indfepen- "̂ : , _ . . , __ ,_ ,_ . .
sables que faci de Ics organitza- *> Qu.c •**« q«l"*lvol un-
cions socialistes la forca motriu SJ^f1?0.'0 ™ JSL'TOS?™1- *
i l'espia dorsal en el ¿roces po- *°* ^LL?™"**™* tCTlde"«a
litir IUTKUIÍC; bo 1 ¿«servant de]1

nJ2VÏÏSï.ttA
r· , hli « ini

cadascuna restructura autono- ..fjL^^^ïf Lf f II? ^-
ma que els permeti d'interpretar Sí̂ *ta, «ïJÍSr« rtf ta
fidelment lercaracteristiques del V-a **r * U ^113 marxa de !*
nais on r* desenvolupen. L*si-- "«s««**10-
lacions intcrnaciona!s del MOVÍ- j Tolosa. 14 de gentr del 1915.
MENT SOCIALISTA de CATA- Pel Comitè de Coordinació
LtïNYA seran eriaborades coo.I El Secretariat
juntament amb l'organisme so-' Joan ALEU. Josep COLI..
La Federació C-xtalana del P.S.O.E. no pot considerar-se con.

adherida mentre no ?igiii ultimat un acord er.tre la direcció del seu
Partit i el Moviment Socialista -Je Catalunya.

Sis A N Y S
No seria molt atrevit dir, que

després d'uns mesos i pòster d'u-
ru-s ~-e m.T-'Cá tí'havcr passat la
frontera de França, la majoria
tìe.s refug.als asseguraven, a qui
Yolguéa escoltar-los i s'assegura-
Ten a ells mateixos, que p?r a ell?
bavia acabat per sempre la seva
Intervenció, més o mvnys directa.
en la poiítica activa de la nostra
Peninsula. I aquesta expressió i
»quest sentiment. s'aíormAva rr.é-i
i més en el seu esperit i esdevenia
Tolur.ti; c'.^cidida. a fu€\sura que
aufiiv.entaven les sevos vlcisituds.
ek seus m al ? i les seves decepcions
de caire moral, p-?l tract? que re-
bten í per U comr-rovacio diaria
6t l'abandó per part dels que ano-
menaven ela « nostres ». I rada
home i cada grup i cada organit-
zació tenia els seus « nostres ».

M°s tard. aquesta majoria d'exi-
Hats polítics, ¡«leccionada per ella
maie-jca s'obr:a pas en els atzar;*
Äe la rida de l'exili, es reagrupiva
•e-gons les afinitats mé' swlat de!
eaire espiritual que politic. I feu
0ue rena ixes en ells una nova vi-
da. — päena de sobresalts, é* ve-
ll tal. — però plena també d'espe-
rança j cíe fe. prrducte del contac-
to ftîiîb l'amic bo. comprensiu i
MR humà que abans.

Ek aeri cicr»Ut»r«n )«• ferides

morals i com a resultat de la com-
penelracio moral que s'ha^a esta-
blert, inconscientment i pavisada-
ment arribaven a un apropamert
politic. Fins arribar a coincidir en
ei des'g fervent de regeneració i
de renovació total dels vells mèto-
des. Fer que la Democràcia obrera
fos un fe1- positiu i no un mot
buid per tal d'arribar a un regim
;oc:al oposat completa ment al de
l|E~t".t-Gentìanr.? propi del libera-
lisme i de la burgesia el qual es
limita a la protecció de la lliber-
tat personal i de la propietat

Aquesta mnjorla anhelava i volia
ta unió de la cl? - - s treballadora
per a aconseguir í»:r»b un nou rc-
fmi social un més alt nivell de vi-
da i capacitar-se per al poder
L'esperit d'aquesta majoria, mc<ie-
lat a la Idea del SociaUsme, es ba-
sí1. en una idea positiva i per tant
és un eí-pent fort i apte.

I els que han soíer; i han envel-
lit en aquests llargs anys d'exili,
veí.en avui renéixer e nel seu cor
el deáç de lluita i d'accio inirìco-
mun.ida. entre la classe trebsllado-
r,i n^rquè les seves idees Juste« si-
guin realitzades i perquè la Demo-
rrr.ri.! i f i S'.viiilî-rre figuin feta i
n. .M- - •' -• ïT-.- idf^

A. TOÍkÍAa_ I

Editorial

POLÍTICA D'ALIANCES
La politica d'aliances es de Ixxî en una confusió que desOTient<*

les masses. Els exiliats la discuteixen dinlre d'una li,bartat qu^
no gaudeixfn a casa noutra. Hom diria que preparen une expe.
dicto colonitzadora. Polsar no ens unim perquè »o depèn sola»
ment de nOsallres la ca.auda de Franco.

La nos.ra u/ico ha de tenir prou consistència per a influir
l'opinió dels països combaientg . A Cata/nnya, cal aprofitar el feft
nacio.ialttari com a tret d"anió. La classe ¡rebajadora de Caia-

lunga ha de presentar se un da d avant la política d'aliances.

Desorienta les masses, sinó que té teixos i donar-la a les masses, au-1 sensació que ens debatem en la
sotmeses les organitzacions a una lades encara avui de l'acció dels ' preparació d'una expedició colonit-
tcis o i una vigilanza particulars grups clandestins. Necessiten qne ?adora i discutim com farem les

Sembla que si cadascú interpreted els donem una pauta simple a sa- nostres instal-la-cions en arribar-

Si a l'hora de néixer el nostre
Moviment haguéssim trobat resolta
a. unió de totes les forces que re-

presenten orgànicament Catalunva
tota la Peninsula, no hauríem xei j

res més que solidari czar-nos-hi I 1

ocupar ei nostre lloc en l'àrea del¡
moviment obrer. E panorama ac-
ti'a-i no es presenta així. Tota ia
política d'aliances es debat en un
estat de confusió, que no sola.nent

per

personalitats que podríem anome-
nterpretar aquesta voluntat segons D'ençà de la fugida deis alemanys, nar « vell rèeüm »

el seu punt de vista particular «te la qual va descordar el nostre im- » „m , . „ . . .
esoldre el problema peninsular, « petu. que no ens hem parat a »-^„^^-^.^"^^"^„^
'tgoisme d'interessos ens fa perdre íiexionar les penibles condicions de ¿n

1O^?t£^ ou^ lefdei 14 ÄiL
» visió de conjunt. vida dels que resten allà baix t dis- *£ a

Pi¿hores no hi havia te- taS
A casa nostra necessiten la unie cutim aci dintre d'una llibertat que n ¡Lfc^ f^n^eíe^ d'ïra
îr prendre confiança en élis ma- cils no tenen. De vegades dona la aiisclsions estrangeres a ara.

' Absents de la reclitat i exarltats
en les nostres divisions les nostres
intransigències i la incommensura-
ble irresponsabilitat dels qua creueu
que no han de fer res més que sol»
dar-se a la seva situació anterior,
que no ens passi, que les atribu-
cions que ens restin a discutir fil-
guin només les de determinar si

¡acceptem o no de retorner a casa
La obrers catalans hem co-1 riquesa depenen eu bona paît deJinosira dintre un nou règim impo.

mençat una conversa l no J benestar de la peninsula. ¡sat dés de l'exterior i sense el nos-
Sanxo Pança 1 el Quixot domici- Î^Jr^^^i^f nJL^£n,. ̂ ,̂ 1«^

EL Nou MOVIMENT
OBRER GATALA

E pas 'per a parlar d'interes-
sos particulars, sino per tal de tro-
bar solucions als diversos proble-
mes que Catalunya té plantejats.

No sentim cap mena de rencor.
En el terreny nac onalitarl a«-
oepicin eis adversaLrea i no;ne¿
treballarem per la grandesa de la
Pàtria; grandesa que serà reni i

Jiafcs a Catalunya : la realitat de discutir el que nosaltres volíem es-
cada dia 1 l'ideal. Es a dir, el pr'n- ta^-l«-
cipal factor de l'economia ibèrica j No sembla pas que la situació a
i el sentiment socialista. Ha peninsula es resolgui • abans qu«

I mai no disputaren; amb ningú s'acabi la guerra a Europa i es con-
encara que en valgui la pena La se lidi, poc o molt, la situació que
oisputa sempre és estèril, és una aquest fet pugui crear. Es per això
™™~rìS~rmfn^ite?tàòl^r*ri£ Q"6 no ens unim anb més facilitat.

lectiva quan hauran desaparegut^"f ^Stable. A¿S!* Te¿- Perone no depèn de nosaltres ma-
les injustícies socials i Catalunya. oCTeniTiïn^factor positiu i dina- ̂ 05 determinar la caguda da
en completa llibertat d'accio l«s Sffno^as ne¿tS ¿to àgSS- Tranco. Si una indicació veritable
veles desplegados al yent, dugul.j™e

c interveSnkta oue res dévoue > seriosa, ha «rues estat feta per les
' ca erti a ta-àa iiOe>tra rio 'eus siguí¡_acrxr f-r teaias- pu-^s*.^,-!« ^.i.v·c. C-'e

rada d'humanisme i civilitat Kr-
:c'U del mon.

Masa temps les disciissions estê-
liis, sobre principis i concepcions
abstracte.';, sovint d'importicio.
han emmetzinat el nostre pensa-
ment, perquè avui repetí'n els ma-
teixos errors.

Nosaltres som un moviment de
renovació, una força naixent àm-
plia i gran; un portal obert de bat
-) bat a lea inquietud? universals.

Renunciem als termes antics,
als dogmes; cavalcant damunt de
la realitat trobarem les solucions
justes i els mots de soca-i-arrel
catalans que expressin fidelment
tei diferències socials.

Els catalans, tenim l'obliigaclo
de dur a ïx>n fi, l'obra immensa i
generosa de recobrament peninsu-
lar. Nosaltres, catalans nacionals.

;aciuu. UV^C VtAx.4 a i*cto<i AJ.vn?um A.ÍW CAIO oigu¿ ~ ~ - , - .

estranger ni Indiferent. Volem tre- estan dispo , ces a recolzar en el
ballar per Catalunya i que la nos- woblema v pinyol, la unió hauria
era Pàtria rompti amb nosaltres cxistalitzat entorn de la solució o
nor o fntoc- i««, omtwococ A~ wnioHo hi hauria dos grups definits : elper ã Tôtës les" empreses de" volada hi hauria dos grups definits
i d'ambició. I dels que l'accel>taricn! cl ue],.

I en totes les branques de l^cU-^AA*"- 1>CT° almt>ny!1

que
cs-

tariem fixats.

no ignorem que posseïm una Irt-

branques
•vitat humana i en tots els orga-, . . ,
nismes s'oiran ressons de la nos-l L'nr.portan i P^1-'111 '̂̂ ,,,;";;!̂
tra veu. càlida, vibrant, responsa-'la política J aliances és que tinnii
ble. Aquesta veu, que avui Ja vola .l»iou consistència i orerelxl prou
del Pallars al camp de Tarragona, garanties per ¿ influir lop nio deto
de la Maresma a la ribera del gjK» «jombate^ts. ,g ta^d alte^

som una conservadors en la seva pressió ua-
^renaixe- munt les çecLslons _governamentala

Segre.
No som un partit

voluntat invencible de
ment, son el vent reconfortant de i àdhuc militars. Pensem que la
la consciència, la qual. esmunyint- ''.ostra P*nlnsula fornw part de «
se per les escletxes de les portes i reraguarda del front occidental en
finestres, breçola els infants : la un dels moments .me, ^.acu
Catalunya Jove i redreça els obrero: lare i. inquietants pel c^pit,.li<=me
la Pàtria sofrent. I mondial.

No som un partit, som el ventj Aquest lèxk assenyat és prep: qua
tustrlä^cte" tn^fãr^clõ. "no ¿à'-!0« l'esperança. ,Mi diguin entre ells els organismes
s.'ca, i que la nostra expansió 1 E. BRÜPAU.

'"V'Nv\" ^-^ r* "*-i i • / ̂-^p^ri-y*^

¿íi/'í/l: ./.'

CA-ISSÍ.« V^í..4¿i

ia
• tn .\\MiJFJ'

ceís treballadors, a l'hora de pren-
um resolucions d'unitat d'acció ama
els republicans. El que no és propi,
per nosaltres, és que partits i per-
sonalitats de la burgesia especulin
amb aquesta responsabilitat del
moment històric p^r a fer-sc la il-
l u - i ¡ i > »l'u- a cspailU',; r )? U's mas»
vfs p i t k 'n «loti1! m i n o r , l - ' l \ ! < > \ ' i i i p H t

oDrür es deixa influir per aquest
o i i i i v i - n t o hi r j a c c i i i n a cn con'.r-"»,
piT' ' i 'T» <io vista, sovint o] priiu-i-
pal objectiu quo és 1'alliberacio 'lei
noïtrj p>b'.e. Forçat a encarrilar-se
cap a una r\;)rec:acio contempom-
r.itzadora c^l moment politic ac-
tual, es resisteix a concebir-ne pel
sou propi compte la realitat. Aques;
f-ncarcarair.ent és degut a una
apreciació mns^a IOCTÌ! de la Kitua-
cïo. E" la giieira mondial la que ha
ront'.iv.ir.t e! nostre 1939; i ks so-
lucions en conseqüència scr.in les
tiU" surtin tío la guerra i no les que

¡pociria inypLrar-ros el reirust rJ'a-
cueüa rpoca

On h:. ha un problem.; u'ordra
general qi:t; ac'u i ce fp:ça unifira-
ci"irr». com el f?t nriiionaliiari en
eia C2ÌOJ de Caì?.Uinya i Éuzcadi, la
unió é.s niés pasible. Aproíií^m-ho.
concs, dÍ5Ciul-: e!s punís de coin-
cidència otv1 pn:metin la cohpslo t
,-j'idprr:. cU^é«. a través d'elle la
scliïcio méí d:fi":il que és la 'ïfis
p; nits obrers i republicar.5 e'-n'i-
hyoL~. Enter.dr'?'«! no vol par, dir
acceptar. En tota mí^i de front
únic d'socio, els punts de coinci-
dencia PT a imlr-se no responen
M.I; cT •)'•: . ' incnt ni f'-'si.s (K- c.ip
d t ' - » sdì1* comp^mrn'*.

Ara bé. creiem q'ie el moviment
obrer i pagis si vol veritablement
dorm una sensació de rrsponsablU»
tat '.\2 clr garnn'.ir primer la E'ÎVJ»
pròpia lUi.uit d'accio. Soria un
error que la classe treballadora rte
Cital'.inya és prrsentes disassocia-
da en una hora dp tanti gravetat.
L'intrrAó del MOVIMKrTT SOCIA-
LISTA de CATA1.UNYA es la da
continuar les gestions qne està fent
per a procuror-ho.

at



Expl icac ió de la Convocatoria per a la creació d'un
MOVIMENT D'UNITAT SOCIALISTA A CATALUNYA

Propòsit
La reunió del dia 14 de gener dei

dei 1945 és la conseqüència d'una
eei'iD de gestions, de contactes : de
relac ons sovint por^ciials, que de
fa lemps c:incidim a fer, lioaulirc;:
aqui a l'exi.i i r.Lrcs companys a
C¿:'allunya.

¿. proposi! és de suscar quins
punts de coincidència es poden tro.
bai- entre e¿s diferents sectors del
moviment politic obrer ce Caialu.
n\a que per mean de reur.ir-lo en
un mateix organi;me d'acc.o. Pul-
sar firs a cuín punt la voluntat
que tots tenim d'aiibar a una cn-
te?.a és un Tactor prou fort, malgrat
les diier:r.ciív, d'anreciacio que po-
gw-'sin havu'-hi per a obtc-nur-lo.

¿n els rengles de les organitsa-
cio:is i també en moltes rndividua-

litats aïllades s'han cperat évolx¡-
clons que, com que hau e¿tat fetes
rc-bre !a base de les conceptions po.
IKiciKS que abans ens separaven,

ésser que, avu.
l'apreciació d'un

dels mcivents histories de mes
transcendència. I ;eria lamentable
que t>el prejudici d'h..b.tatsorgànics
malbaratéssim la possibilitat d'en-

conveigissin
ten
en

Fem i ens fem aqu:-sta oonvcca-
toria del dia 14 de gener, precisa-
ment per a poder trobar-nos en
presència de p-n aments diversos i
do dií:éents sectors del moviment
abrer de Catalunya, per tal de veu-
re si pot sortir-ne un acord, petit
o Erran, que en l'acció futura meni
colze à colze forces politiques obre
res que restaven divides.

¿Necessitat d'un fort
moviment politic obrer

a Cataiuny
IXI com a l'interior de la Pe-, agrupaments essencialment oata-
5uia l'espina dorsal de la revo-'lans a contracop dels agrupaments

lucio de mocraà:a i les possibilitats politics obrers de réflexe peninsu-
¿e transí cumíelo socialista radi. lar-
ÏÏ^^l^Pi^S&^ïïl Seria absurd que volguéssim des-

A
r.insu

t

•t el t -mp-s de la Renubüca. el roí I °?r* —»«»« H«C .«««««nui uw
.•epWdcrint l'ha jukat un parat .conèixer aquest estat de coses ii que

re- uíiicà burgès. El moviment esquivéssim de trobar-hi la solució
obrer his és més dividit que en al-, que s'imposa. L absurd no el come-
tres llocs, car a més de les secc.ons ' tem delicerarnent. Prejudice i hà-
c?'alanés dels partits peninsulars Lits impossiJoLiten que ens parem a
hi ha els nertits obrers autòctons, ¡raonar com cal alio que impedeix

11 factor niés important de divi-'que el moviment obrer porti a ter-
sio na estat el problema nacional ! me una de les seves missions ete-
de Catalunya, el qual ha fet néixer menta's : la d'unir-se.

La realitat nacional de Catalunya
factor d'unió

El fet politic que repjresenta la rectitud més justa, i més reala
realitat nocional de Catalunya no benefici dei moviment obrer i deter-
solainent no volem esquivar-lo sinó minpr pal nostre compte les for-
que tots sentim que ha d'ésser con- mes que millor serveixin els interes-
siderat ço mun factor progressiu 505 que defensem, que no son soia-
din tre el propi moviment obrer. No ment els d'una classe, sinó els de
tia de coaccionar-nos l'apreciació tot el poble de Catalunya. Es aixi
que el moviment obrer peninsular que 'servirem millor, també, els in-
pugui tenir del problema naciona- teressos de tots é¿ altres pobles
litàri, ja que ell no sent ni viu la peninsulars. Tota altra cosa seria
diferenciocio que es forma a Ca- perllongar la incomprensió que ens
taîcîïya del procés polkie espanyol, f a-mai- îos&^res mateixos... „.__
Nosaltres tenim el deure de prendre • El raonament que hauríem de

UN dels problemes fonamcn'als v aladee ha, f et enfront Ar els obrers
a re*oldre per a després d« con» * weritaLies enemics. Però,
la guerra és sense cap dubte tot a-ixo hauri« d'haver pecgat bau-

l'organitzacào econòmica que cal- ria d'ésser mort pel ~.ots els ho-
drà donna r a }a futura estructn- mes «rue han Untat de bon* fe,
ració politica i social d«ls pobles, siguin del gec'.or que siguin, pn x

£3 lògic que l'economia sigu' °>ae tt ha un present ple de pos-
tine der i vac o de la politica, pero aLbilitats per al futur i cal qut
l'ac'.ual stuacio material dels po- la classe treballadora estigui^ a] n¡-
ble, i la maduresa dels treballa- vell de leg circumstàncies si *>
dors oom a classe pot fer que des- v°l perdre l'oportunitat que l'eter-
prés de Ja guerre, i sobretot a casa na contradicció capitalista li dona
nostra, siga; l'economia la que de- altre cop posant sota elg »eus paa-
termini la polit ca. sos la cruïlla dels dos camins a

Es mol', considerable l'e»iat seguir : l'un que és }a continuació
d'opnio que accepta que lia arri- , f^ e l passât, ¡ 1 altre 1ae ens mena
bat lh<>ra que la classe treballa-' «1 Socialisme.
dora entri, en tant que element ac- j Al nosrc pais, les possibilitats
4iu, i amb tots els deures i els < orgàniques dels treballador» sem-
drets a compart r les responsabi-j l'Ien trobar-se dintre els Sndicat«
litats de la vida politica ¡ econo- més que no pas en els partits. Po-
rn ca. Partint doncs, d'aques*a ba-1 l it icament son d verseg les tendò»-
se, cal estudiar quines s°n les se- (-"'cs qne es disputen l'hegemon a
ves possibilitats per a portar a la i dels trabal!adors. Sindicalmen'.
realitat i fer possible els anhels parlant, només son dues lcs orga-
de tants anys de lluita ; de sacri-. n;tzacions : C. N. T. i U. G. T.
ficig de la clas&e treballadora. Si volem fer treball positiu que

_ I serveix; de base i garan'.ia per ali estem d'acord — organi'- 5 T ' 1 ^ i i S81""'1 Vfr *
, sindicals i partits dAfas- fri« ^l dc I«. "^tra Repa-
"qnç la nostra .spiracio1 és *™ 'a f «Ja -nat j-nd.cal I

Tots es*fm
zac on
»c
el Socialisme, «n el més »mpï
«enti', de la paraula. Pero en el
1ranscurs de la histor1'« del n-.ovi-
ment obrer s'han malgastat mol-
les cnerií'es i fet molís de sacri-
fie g estèrils a caua dt
if-eojogíca — voldriem

]a divisió
dir P°l-

tica. — qtie no s<>ls ha restât for-
ces ftl moviment, sinotqwe molte»

en les nostres relacions
no geria molt exagerat

s; els problemes en l'ordre tfon^-
mic ens obliguen a posar-nœ
d'acord
sindical
¿'afirmar que Ja un i t a t politica d«
la classe 'reballadora podria tenir
com a punt de partida Ja Unitat
d'acció sindical.

Salvador SERRA.

Adreceu
la vostra adhesió al

MOVIMENT SOCIALISTA
de

C A T A L U N Y A

TOULOUSE (Hie-Gne)
10, Rue de la Trinité, IO

íer-nos és d'una simplicitat extraor-
dinària. Si un dels motius més im-
l>ui.aiii«s i penr.onents de divisió és
el problema nac.oaalilari, per que f
no 1 u¿em a la inserva i, f em-noc-el '
no-we, no el lem Servir oe coanu !
denominador por a la unió ?

Lu conjuiïc'o cie.s republicans ca-
talans i del moviment socialista es-
r.aayoi es cv.a.iu que ua portat la
vida, política ce la nepuoi.ca a so-
tragrados. Els ie^ubà^ans caca-aus
¿agutii ei rol de « taudun » de ia
«.epuo.ica puix que galvanitzen,
entorn seu, toc un poble per a la
dei en.ua de les seves caractéristiques

diferenciais. ILS una cosa ev.uent
QU un gran parut de.s iraballadors
de (Xita-un>;a que reflex: exacie-
uient respei-it del pais transforma-
ra ¿a con j unió r epa o^icano-socia lis-
ta en ia vcritab.e unitat d'accio del j
movimant ol>rer peninsular.

Ningú no po„ alegar que les sec-
cions catalanes dels partits pemn-
su.ars representin a Catalunya ia
par i considerable d'immi^rac.o vin-
guda de l'interior de la Peninsu'a.
Leo caractérisai ues particulars d^l
nostre procés politic jugu.n igaal
per elles que pels altres habitants
de Catalunya. I la realitat ens lia
demostrat que en tots els esdeveni-
ments poi ic3 d'importància, aques-
tes masses s'han identificat millor
"~b -?s formacions polítiques au-1
toctones que amb les seccions cata-
..neó dels parats peninsulars. ESI

que el moviment naiionalitari de !
Catalunya representa, en ei procés,
poïi ic peninsular, un de's f actors í
progrcsius de més transcendència i

DECLARACIÓ POLITICA
IMMEDIAT A

Ei M O V I M E N T DE CATALUNYA declara que tot
i no estar d'acord amb la Constitució del 1531 i amb
l'Estatut de Catalunya del 1932, considera qua per a
afavorir la unitat de totes les forces antifeixistes en
la lluita contra el règim franquista, pot acceptar, com
a punt de coincidència, el restabliment de la localitat
republicana i estatutària.

Propugna i creu indispensable la constitució d'un
Bloc de les forces obreres, pageses i republicanes rie
Catalunya i l'establiment d'un pacte amb les altres
forces antifeixistes peninsulars.

Veu amb simpatia la constitució de S O L I D A R I -
TAT CATALANA la qual uneix les forces republica-
nes i les de la resistència. El MOVIMENT SOCIA-
LISTA DE CATALUNYA, organisme politic dels tre-
balladors, considera que, abans de prendre una deter-
minació particular, el seu deure és d'establir contacte
i punts de coincidència amb les altres organitzacions
obreres i pageses de Catalunya.

PEL COMITE DE COORDINACIÓ
EL SECRETARIAT

Joan ALEU — Josep COLL

Les divisions de tendència ISÄSS r̂ î ^<3"i:
Un altre de!s factors ds desuio, • tn un pla mundial obliguen avui

cue no és pas particular de Gata- a qualsevol ideologia del moviment
lunya, son les d visions classiques obrer a p.a:ejar-se els probtemes
del moviment obrer esdevingudes d'clamtzacio politica del païs i
al lla.g del temps i entorn de mo- ter tant el de Ia seva intervenció

j cisme moral la idea del Socialisme.
Classicisme moral que, interpretat
sota l'experiència que ha tingut el
moviment obrer de casa nostra i
per la que ha viscut i viu tot el in on
obrer, pot donar la sintesi del mo-

ments histories i de desenvolupa- Per altra part, la concsptio mader- Priment socialista de l'hora his ori-
ments economics, differente dels na de l'Estat futur, el problema oa-
d'ara i sovint superats. Ens man- d*una demccratla permanent i el
"enim dividits perquè Jaem creat de la gestió economica a través deis
uns interessos orgànics i de concep- organismes representatius dei tre-
cio amb els quals ens hem acostu. ball plantegen la intervenció poli-
mat i en els quals hem considerat ti o-sconomica dais Sindicats —
la divisió com immutable. La con- com a pilars bàsics — en l'estructu-
cepfio ideal de la llioertat i la so- ra de l'Eitat. Tota la teoria del
lucio socialista de l'economda son Sindicalisme pren una reaütta que
concu(u«t3nc:als. Sense l'una no es el moviment poiitic socialista ha
concebeix l'altra. Formules i tacti- de comprendre i fer-se seva.
ques qeu moltres formacions socia-
kstes ttodien haver adoptat en els Després de la Revolució Russa
curs del seu combat i que podíem fins a l'adveniment dei feixisme el
semblar,*-« ;4tr4kterwtencies del^ao^ SJSíema apitalista sofrí una gran;
viment obrer, com un atemptat a Crisi. El moviment obrer, però, es
l'exercici de la llibertat i un tribuí tebatia en la discòrdia i la incon-
a la intolerània sen avui rebutía-''ciència i perdé una ocasió històrica,
des, ja que l'experiènda i el mo- Ara s'obre un nou període. La clas-
ment històric reclamen més que se treballadora sortirà d'aquesta
mai, que la ide*, la defensa i l'e- guerra desfeta. Cal que el seu rea-
rercici dels principis de llibertat grupament a cada pais es faci am-
fnrmin la conceptio moral del so- pïi, ràpid i, sobretot, consistent; al-
cialisme.

No

Car ac i èri s i iq is es
No volem prejutjar res sobre la

forma que pugui ésser donada a
aquesta unitat d'accio del moviment
socialista de Catalunya, paro si que
podem manifestar la voluntat que
sigui la que sigui, la seva f oi ma
orgànica prengui una permanència,

l'adveniment dei feixisme el es a dir, que prengui ja les formes
, apitalista sofrí una gran més simples i consistents que la

capacitin -per a ractuatío politicar-^
La reunió del 14 de gener obr«

un période d'identificació a unes
posicions de coincidència que nosal-
tres mateixos eUaborem. No ha
d'excloure's pero, tota nova aporta.
cio que vingui de l'interior de Cata,
lunya o de l'exüi. Seria treure-lt
possibilitats cloure aquest périodetrament, corre el perill que en l'in-

testa ja cao organització core-: tent d'establitzàcio de la' nova età- Saŝ  aviat ¿aTseria tant com
la Penin^a ou? no circuì en pa del capitalisme, l'accio del mo- obliffar le_ noves adhesions collée-

la ne-^s^itíit tì*unn estructuració pò- viment obrer no tingui la trans-
litica de la sev9 conceptio ìd°oVgi- cendència necessaria cue reclama
ca. La nostra expe'Ten''!» tastada i cl compliment ás la seva missió nis-
ei desenvolupament de l'economia lorica.

Petits partits iseccions de partits
peninsulars

Això obliga a plantejar-nos, d'una, cio — i tota altra cosa que no si-
vegada, la relati,vat revolucionaria gui una forta concentració de for-
ciels petits partits i de les seccions ï ces dintre una mateixa disc'plina,
de partits forasters al procés poli- ' no son res més que un desig de
tic del nostre pais. partit, un anexe, una voluntat teo-

Logicament, en la vida politica Urica, o una elocubracio politica, «se-
economica d un pais, tot orcranisme gurament respectables, paro sense
que no representi una força d'opi- j l'efectivitat revolucionaria que re-
nio i d'interes5os prou i mnortant "^mo^ «.ic m/smonfo O^HI^IC
rer a garantir la continuïtat de-
mocratica, no pat ésser considerat
més que com un agnioament per a

clamen els moments actuals.
El que cal, és que les expressions

c*̂  tendència i les diferències d'in-
te-rpretacio siguin garantides en el

imo Interpretació politica de ten- ' partit dels treballador? per un ri-
dència. Es a dir : que un partit ; -roros exercici democràtic interior.
polític dels treballadors ha de re-
presentar — d'-ntre un sistema de-
mocràtic — una força cahesiomda
prou forta perauè no es pugui t'rar
erisavnnt ni retroce^'r sen«*» romp-
tar amb la seva actitud polH'cn.

Feit? partits, seccions d« p^r^its

Exteriorment, psro. s'han de fondre
en una mateixa cohesió i disciplina.

Son tantes i tantes les raons nue
hi ha p?r a fer una rwis'o cenerai
rie ractitiTd i de les diferencies en-
Ire e movmpnt obrer, que podern
ben bé escollir el moment historie

peninsulars o creación«; d'emer^èn- o:c3peional que vivim per a fer-
cia — com son els fronts unies d'ac- les.

Missió d'aquest reagrupament
de forces a Catalunya

En l'ordre interior, l'existència' de convivència que a la Peninsula
dun gran reagrupim^t politic poden representar la solució d'un
obrer a Catalunya produirà un dels probleres més vius i progres-
canvi de reìacio de forces one tren- sìvament més imoortants de la re-
carà l'habituel equilibri poiitic. Es volucio democratica,
a aquert moviment cuo recau el> Catalunj'a, que doctrinalment i
cleure de reestructurar Catalunya ajr^opularment és la seu peninsular
!es reformes nascudes de la convul- de la idea federalista, ha d'interes-
ïio internacional actual, d'enrobus- .«.arni els altres pobles ibèrics, verte-
tir la seva personalitat nacional i de brant aixi, d'una vegada, el pais.
donar-H el to de pais-pilot dintre Unica manera de destruir, per a
cl concert dels pobles peninsulars. : «tnpre, tot reviscolament de les

Si no fem un gran partit obrer. forces reaccionaries, les quals treu-
capaç de defensar i d'aplicar aques- ; en la seva força estructural de Tu-
tes noves concepcions nascudes de. nit?risme.
la guerra, el nostre pais, industrial.) El moviment obrer que ha In-
• amb ell tota la Península segui- cios en el seu programa el federa-

,m en aquest estat d'endarreri-
i ~ °nt endèmic que el fa subjecte a
; itcs les intervencions exteriors.

Les necessitats d'un» interferèn-

lisme com a forma més justa de
relació entre els pobles, té la mls-
B)o de portar-lo a l'aolicacio en el
seu pals, on la coexistència de dife-

'n econòmica profunda entre els rents problemes nacionalitaris
; Cobles farà que neixin formes de obliga a trobar sistemes de convi-
' ~; lacio i d'estructura politiaues di- vencia que, a la vegada que refor-
! f r rents per a garantir fins on sifrui cen cada personalitat nacional, en-
possible la sobirania 1 les caracte- rtaueixen la coUectiva de la Penlr.-
ristiques de cada pais. El federalis-jsula.
me, en interpretacions diverses, se-) Aquest agrupament politic de lee
r¡\ la formula politica adoptada per i f orces obreres de Catalunya que
-Rpwesta interdependPTvrv*. Fommlf'M^m a crear dona l'oportunitat-o« •

obügar les noves adhesions col·lec-
tives o individuals a sotmetre's a
posicions définitives, la qual cosa
podria impedir el reunir-sTu.

Creiem que ha d'ésser interès
primordial de l'agrupament que
constituïm de marxar en completa
iaentificacio amb el que paral·lela-
ment es forma a Catalunya.

Una altra de les nostres preccc.
pacions ha d'ésser la de facilitar,
per pacte o per entesa, la unitat
d'acció de tot el moviment obrer a
la Peninsula. Nosaltres creiem qu«
el moviment obrer de la Peninsula
guanya posicions en relació a la
nostra robustesa. de la mateixa ma-
nera que la nostra a"cio guanya ea
eficàcia en tant que pugui col·labo-
rar estretament a l'acció peninsu-
lar.

Creiem que les adhesions p^den
ésser indistintament col·lectives o
individuais. L'ideal per nosaltres és
cue la síntesi socialista que en
reixi, formi una mentalitat propi»
que identificarà directament els
adherents individuals i, a través d«
les seves respectives organitzacions,
els militants col·lectius. Porode in«
dispensable d'identificació que per«»
metra, més tard, de reunir demo-
cràticament els uns i els altres

Tolosa, 1 de gener del 1945.
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Encavam

L'ACTIVITAT SINDICAL
CLANDESTINA A CATALUNYA

Tnim interès a fer conèixer els diferents aspectes de Facció clandes-
tina à casa nostra en la lluita contra el franquisme, perquè a ¡exterior i
sobretot els ex-Mats tinguin en comate ï'esforç que es fa en totes >es
formes de la resistència.

No es poten comparar les circumstancies en què es desenvolupa ¡a
resistència a la Península i la delspaïsos ocupats pals c.le,nar.'js a Eu-
ropa, l molt menys els OMÍS exteriors de la nostra i la deis altres països..
L'esforç dels nostcs companys alia b«.x n o té >i .t."-' <ij:t. ?in? d (¡ue í. pu
t1 em concur e!s i¿e ¡'exiii i lì s condicions subieít^cs i cb,c-~ti';es no son
It-s mateixes (¡ue lex daquells països. Espanya no ha estat considerada
t rais ocupat per teneurdc n per Ics Nacions L'rií.Ci, tot i que sb;ectiva-
tmnt s'ha íoinportat i gual que si ho fos. Això ha impcd'.t un ajut decisiu
a la resistència per part dels països combatents.

Un liigam àe caràcter « nacional »un/u tothom en c/s p-'isos ocupats
pels alemanys A casa nostra, aqucsl ¡)ossibïl;tat de :< niobi'- ¡izaría ge-
n"ral contra l'invasor D no reuneix /e-s con di: tous object L'es per a
utilizarho com /j rte.ve f 'Ue"?"r n i com a de dcntos ració r,r .-r or.

Les coses s n així i el co-^bot cland:sti no pot arib~r a prcn~r¿ tri
caràcter determinant sinó. solament, ei de corrossio del règim per a ac-
centuar-ne la seva inestabilitat; ei de protegiu i presencià en /i de.
moslrac'o exierior de cara als (jo pen.s i jc.s opinion« <«"'s /KIÏSOS
que fan la atterrai (jue sor int. per Ics sei'e.s nl'ces¡'i.afs, hun tingut
Cene t velleità .1 amb el gonern f r (inquisiti.

En el camp sinidical, l'organització clandestina i persistent de's sin-
dicats en organisme cada vegada mós amplis i controlats, pot ir.tensiiacar
enara més la inhibició dels treballadors de la Central Sindical Nacional-
Sind'calísla; l'adhesion a la qual tot i és*er força'l·i, ¡emlirc ft a
esfqt esquile ice. A.xo farà possi bles accions de nies envergadura
que les prodmde^ f i n Ora. Cur so ïanv'/it s'ìiuii pf>Qu' maneies ar en
protracts d'emprcsa o àe Ulli'r.

L'n altre cosa proemtedora pc-l fu in r de .f ct\-*e ureibaliadors fs que
insíintt propi l'accio siniìical clandestina es fa con'.nr.tarr.ent C. N. T. -
V.G.T. en els i'oes de treball. Act ¡lud que pot o/fuo.'rir en fi futur
l'ù ìan ridspessnblc central s:ndic al iin.cn.

Publiquem avui dos manifestos clandestins que fenen dates diferents
El de la C. N. N. fou distribuât à Bcrcel^na, Fagost de l'any passat i el
de la U. G. T. el desembre.

U. G. T.
a Cataiunya

FA piop àe »M any» aue ia vida del
cioviment obier i democràtic e3;jaiyo.
tianscorr« »ota una airo« persecució; oi»
»Oi e» ic« »eves organiLzacioa«, la seva
t^.uia »u»pe»a i el» »eus millors homes a
• e^in. » U preto o a la tessa comuna, toi
i„ ,iu.ucio o* le» »eves an'.',[:ue» orcani'za
«•-.ja» tf» eX>ft8 enemic» tícl poble han im
co;at a la clasie treballador j un« organi
-j . -Uli burocrati.zat«. ami el nom da siri
• .. - 4 . i. ti» «uà!» »enen en cl »eu haver,
•-....-c altre« morutruositats. !a reducc-.o cei
n veil de »ida del poble «.n un vuitanU
l/t- cent.

-A i>e»ai de la brutal reptesaio la U.G.T..
K .¿¿ire a primera línia, lluita silenciosa-
rr.i.it. però efectivament, a les trixere* oe
ta Ulibertad. No obitaní. eis esdeveniment!
rr. lumen avui una major activitat. Ha
-.: iLiat d nooment aue.eis »eu* ahliaU mèi
cor.ícients — a<)ueli» que demà hauran d«
hirurar com • militanU dettdcaU per havci
bc'iL>alUt eU die« de la pe-»«cucio — vagii
• integrar-*« • le« tataue* de l'activita'.
ilegal, atenta a les consigne» orare» que
emanin del« organismes responsable», per
M»! d'aceeìesor el proci» d« reorganització
t«i> utútactoriament emrx~j i tenint en
compto «»• cl* conoany» que DO hagin
pogut establir contorte <unb «1 gruo diri-
«en* del «eu respectiu cndieat. han de
coi>it;ruii«e pel aeu compie en Comile c'è
treball »indica! del ram fins a enl^çax arch
«1 grup (iirigemt del eu ram o un altra
que el« meircrzi confiança. Sabem que
•Queda etapa »era un xic caotica degut a
U dispersió total provocada per la représ-
alo No obstant, tot« ei» treballador» han
¿f. reagrupar se i contribuir al roorgimenl
del» ecus autèntics sindicats.

L» principal tasca del moment e* la
reorganització La tragicomèctia nacional-
sindicalista malviurà exactament el temp«
crue tardarem a retrobar-nos. Obtingut això,
no serviran de res els desesperat» esforço»
franquittes per a mantenir l'equilibri del
rèsrim d« la miièria y del crim. No espe
rem res que no sigui aconseguit amb el
nostre esforç, ia que, <'esiiiteres»adam«nt,
ningú no en« donarà la mà. Ein el millor
dels caso» seria una opció per a un nou
dogal.

Per tot això i amb plena responiabilital
¿» l'hora hiitorica que vivim la U.C.T,
proclama ben alt la necesiitat de la més
unitat en el terreny sindical i en el politic.

Sindicalment, la U.G.T. de Catalunya
afirma la neces»iiat absoluta d'estrènyer —
hm a la fusió — els llaços fraternals amb
la C.N.T. car ugetis'es i cenetisle« han
segellat amb la seva sang davant el» esca-
mota d'exccucio el pacte permanent d'uni-
tat. D'atruesta i nera fixareu ja dés d'*u-a
fe« bascs que co un futur pròxim perme-
tran una revitio conjunta i profunda de)
d«l prunt de vi»ta teo-ic ! tàctic del movi-
•nen. sindical.

Políticament, la U. G. T. catalana afirma
ma U necessitat del bloc antifeixista que
•glutini en un afany comú i sente excep-
cione ni predominis totes aquelles forces de
casa nostra que formaren contra Franco cl
18 de juliol del 1936. per a anar d«*vprés a
ui pacte amt el« altre» agrupament» anti-
feixistes peninsulars.

En clavant en el carni de ia victoria I
V;,ca la Unitat Sindical !
Vitca Ui Democràcia Politic« i Econo-

•xica I
Visca la Llibertat !

UMKJ GENERAL »E TmíALUieom
EI Comiti ReorgantttadOT ¿e Cota-

/anua.

C. N. T.
a Catalunya

EN compliment del» acords que us adre
caiem en la circular número 1. en la qual,

cara que d'una manera vega e* fixav^.
posició organica d aquest Comitè Regió

t avui us parlem novament, segurs ciue
car» de vosaltres n-j ignora quinei son le.
preirerea actuación» d'aque«t Comitè. Ac
tuacions que han fet més fàcil* la coir,
prensio dels nostre» militant», ia seva ac!1

n i les seves ànsies de super ac. o; am
qual cosa s'ha aconseguí plenarnci.

Llenar en tot el seu conjunt 1 or£arüiz¿
cía Confederai. Avui, podem afirmar QU
a Espanya la C.N.T. é» la magnifica realità,
que »empre fou i que c. aquesta ctap.
incerta i dolorosa ha sorgit enrobuMida e
les aeve» conviccions ideologÍQues pel fruí
¿ ei'ío.yaments «profitât» i per la provz
d'un maí.iro'.ogi intens i sott:ngut.

Avui, la nostra posició ¿s una : organi'
zacio a ul'rança. No hi Ha d'haver di »con
f o: me« ni tebi«. El» momeáis obliguen
unoosar-se una disc'pli-na feroç i rigida
amb aquesta concepúo no c« poi accepta,
la coUabcr££>o pou »ca ad» _no»oJ» hoste
»i no és eo el n de l'Organització.

Creiem que això é» prou clar. No obstan,
detallarem el per què de la nostra afhr-
macio. Complint ela acorda del» grans ço
mici* de l'organització creiem fermament
quo l'era política iniciada ''any 1936 e¿
troba en els »eus albors i que les circuirci
lancie» ens obligaran a eshtoiar detingu-
daoieint els problemes politic« que «e'ns
plantejaran i que haurem de resoldre ai
volem que la C.N.T. segueixi essent l'or
gaLÍizacio determinant de la vida econo
mica i sindical espanyola. No e« tracta ari.
de dilucidar campanyes d'apo'.ificisme, «ne
d- calcular. La guerra va imposar-nos UTV
rectificació de tàctiques i ingressarem a If
!x>I;tica. tal vegada temoregament. _L'any
1937 se'ns v« demostrar l'equi vocació d-J
nostre temor i el 1938 fou l'organització er
ple que determina la forma d'intervenir
?ut4icament en la vida nacional bo i estruc-
turant la forma de fer-ho. Noj«al'res, avui,
liem d'estudiar «quella linia de conducta,

si no »attsfà les nostre» aspiracions pre
parar les iniciatives que demà puguin éssei
exposades en e!» grans comicis orgànics
rectificant leu resolucions a tenor de lea
necessitats del prevenir

Mentrestant la nostra labor « d'anar en
grandini l'organització, manl·lnir-la Unire
d'ingerèncie» exòtiques i vetllar peí la s*va

•rsonalitat que és la noa ra.

La victorià és del« que lluiten per ftcon-
seguir-la. Nosaltres coneixemque ningú més
aquest llenguatge i precisament perquè
el coneixem é» perquè aU nostre* rengle»
acrcests rengles on no caben els covards ni

els feble* de cor). S'agrupin estretament
entorn dels seu« objectius morals tots cU
militants de la nostra ideologia que con-
servin 1 honradesa i el vigor d« les con
cepcions libertarles que no admeten, ni
admetran mai. desviación*, tebieses ni ma
niobre» inconfesables a espatllen d« l'orga-

• ¡zacio per part deia elements que equi-
ocadament poguessin creure que el no*tre
ilenci és abandó de concep'.es i convic-
ians.

L.> (iorrera paraula : avui només e» po!
acceptar una formula, amb l'organització o
'ora d'ella.

CoNFEonucio NAOOHU. MX TR MAU.
ComUe Regional dt Catalunya

El Socialisme Català a Mèxic
Hcnnits, ser.sc representació LA SITUACIÓ DEL DES SOCIALISME CATALANA A ME 1C

ofic'al cie partit, Organització
t de
pctle.

io o de1 Aliberada Frarça, ens mrib¿n Ics primeres noies deis afflrc^ compa-
grup, auib 1 únic propogit de servir nys exiliats en aquell.* Urres. Per l'informació que te-itn, cl svciaiismç

en català està d'eixit en sectors : el Grup EX LLA i el PARTIT SÒCI A LIS-ta Í i berta t del nostre __ _
. ;:ctual subjecció, i de cara al seu TA CATALÀ, el qual en unes declaracions remarca la "sera ìrttdrÌìiiari
-lUur, concjdint que l'experiència el desig d'unir-te que l'informa.
.-.«•cuda durant la Revolució i ¡a Anirem donant noticies de tots dos i els farem atibar la nostra veu
n erra civil espanyola, aix com la per si pol servir-los d'ag'ittinadcr.
ajef ior ia que presenta la conna-! L'interès del MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALIM V « n* és
•ació mono al, ou!guen a nua dtre que el de procurar la unió de tot el socialisme cata'à s ti q:'ina

;,,va orientació polí t ica, nacioua] si'_,ui ¡a tendèncil que avui expressi. La personal.tat de cadascuna p;-."er-
soc'.al, en visits al mon de la vuJa per una estricta democràcia minor

prstguerra. f £7 MOVIMENT SOCIALISTA ác CATALVNYA ha fet conèixer ,<i a
» Sen!-- trencar amb les nostres, ambdós linteres que té de vcurs'ís units i s'ofereix per a sertir àc base

d i sc ip l ines polii¡:,iieí i socais, ons • dccoin cii'cncia.
proposem crear "n c i m a p;-op ei j Lteçiu a continuado uns fragments del manifert d¿l Grup E\LLA :

l 'apropament e s p i r i t u a l líe t o t s j

»'Ibéria, la qual haur ia de f a c i l i t a r
ia solució del problema i!e ilibcr-
tat nacional de toU i de cada u n i j ' i ^mî t; ":ia C'"IuSa • ,'1IC"J

dels pcisoi«, amb personalitat prò- : ^n ia controversa pubi,ca
pia, que estan incloses en Tactual
territori de l'Eslat espanyol

- Entenem" quc l'aportació mèB! Ï\ca ca '-»l ana. Els drets
i-aíuosa que pot fer se « la causa í»les de la personalitat

Kns propoiern, douc< f ¡-essar !
 bl°s (luc. t e n int una fesomia pro-
pia, is la seva vo lun ta t fer lu
prevaler. Amb un exèrci t d'ocupa-
ció, no li; lia sobirania possible.
Llavors, i solament l¡avo rs. Cala-
lunya i els altres pob!es i>o<irau
dir q u i n a és ¡a seva volunta t

i'n i a
e-stem dispo&ats a
ü; a rem la futura

que
naugurar, esiïi-
orientació p^>l í -

iiea» ena-
huinana,

la noependèacia de Ca-.alunya les H'btr tatä democràtiques (de
- * - - . . y n—r,,-, d'associaco i de paraula»,i's p(%pular i tzat i fer

cvcs asp'racions cnt
conèixer les

les masses
Prensa, ^ .
1 economia de l'esdevenidor, la s°-

trehalladores i 1 bcrals dels altres ' i ranià catalana i dels altres po-
•x>blcs enclavats a la Pesala ! bies. «ermans dc la península seran
ibèrica Esvaïr els malentcsos que ; Problemes que mere xcran Ja no5-
;o9 forces rcaecion-.nes i incom.: tre prefererc'.a Exposarem i d:s-
ñ-cnsves han inculcat arreu. Fa- cuti rcm doctrmalmcnt i tact ca-les
rem comprendre als poble« hispà- nostres op;n:ons. D'aqniest dialec
n:cs que els nostres anhels de esP,rem pue en surtiu Ics .sola-
"'. 1> * ° . í'^/w.,, r»y\l l í li-mo,. J crwi·ii^ ».!)r»lílnM c

talà,
No a s prcm a nn a ï l l a m e n t ca-

tots els altres pol

libertai no comporten cap afany
de superioritat ni cap <!cal exclu-
sivista; que cte la mateixa manera
coin estem d »posats a linear per
la sobirania i la llibertat de Ca»a.

cifns polítiques -. socials, nacionals
i internacionals, de la polit ca dei
demà immediat.

Es indispensable que Catalu-
lur.ya, beneficis i^ual.. devigeni per¡ nya i els altres pobles peninsulars

POSSIBÌLHA1S del MOMEiïl
UAN per causa dc gran* tat i ens portaria de nOu a conti-

convulsions es trcDguen nUes convulsions internes q;iic pcr.
els motlles d'una orga-, turba\en j comprometien greument

nitzacio politica, és natural que
nn cop apaivagades leg causes que
produïren aquesta rup'ura, sorgei.
xin n«\es formules politique, que

1' economia del paig.
Cal qu elo'.hom es defineixi cla-

ramest, i sobretot que les or¿anit.
za — cions poli'.iques »doptin la

ntentin en¿agar, des de punts de j veritable postura que elg e^cau
vista diferen's, la vida «ol-lecliva • sense deixar — se endur per dema-
deU pobles.

Avui el moB, i molt particular-
ment Europa, es troba en u«a

Uaqucstes g'apes difícils de re»r-
gan'-tzacio en tots els aspectes ; i
és per aquest motiu que encara
no acabada 1» lluita, ja es buBca
do trobar el pivot sobrc el qual
haurà de girar tot cl s'V.ema polí-
tic i social de la guerra.

Pel 0ue fa a nosnltres, catalans,
cl pa-otìjcma se'ns pronta més
dificil, perquè molls deïs elements
quo hauran de entrar en joc per a
la nova reconstilucjo del nogtre
país, es'.an escampats arreu det
mon, o viuen Clandestinament a
catalunj'a, cosa que fa difícil el se
contacte tan indispensable en
aqncs's moments de coordinació

'd'esforços. ,
Per aquest motiu i nns i tant

gogles perilloses-
No hi ha cap dubte que el MOVI.

MENT SOCIALISTA DE CATA-
LUNYA és el que esta cridat a re-
presentar i a defensar Ics aspira-

Senso
de la clas*e treballadora,

estridències, però amb
enrgia, cu utilitzar amb cooscien-
cia i sense dcsviacion*, els postu-
lats, socialistes cada dia mé,s indis-
pensables per a la bona marxa de
la nova ecosomia.

S o l i d a r i t ä t ¡iioh
. )!cs (k'J mon i,

en part.cular arnb ejs de la Penln-
s«ii;i Iber ca. IUpent¡m quc soru
part idar is <!c l 'aco s tament i'n'rc
tots els pobles. Aspirem a tuia
confederació (te pobles ibè /cs .

" l'"n eia pai.sos u >.\oiiOinia in-
iíugtr al, es proouìrà un;i irans-
fonr.ociò rad ica l del s .síeina eco-
nòmic, en v i r tu t del f r a cà s de les
contradiccions dol capi ta l sin-j. Ca,

est;:t precursora delsla luuva ha

Les masses treballadores de asa
Ostra sal>en me« bé que niucu eís*^

nous temps que s'acosten per u
l'Occident. Kntre e-'icerts i errors,
procedírem a una orcítnacò de
tipus social is ta . Per més <-e dos
anys, malgrat Ja guerra, la vida
indurirai i econòmica d_'l paí..., Jio
solament funcionà, " s^nó que a
més, g organi tza Una ¡ndùsl i 'a bel
lica. La indusLr a, el comerç, iota
la vida econòmica del nostre pai*
han cgtat en mans del poble. Qui-
na altra nació pot presentar una
executòria semblant ? Som els
capdavantera dc la inplantaciò del
Socialisme a Occident. Aquests
exemples, encara que incipients, de
socialisme operant, han il · luminat
els pobles i esverat. TCr~ »íafé*Í ~~ "" '
temps, les classe« capitalistes <>i-
r gentg. N'o ens avergonyim pas de
la nostra gesta. Al contrari : n'es-
tem orgulloses. Reivindiquem ]a
Revolució en tot allò <¡'Ue tingile
de constructs, ho exibirem, t »
través d'una critica severa, inte"- ^
tarem trcurcn les expcriênc!c6 i«^
digpensables per a establir les ba-
scs de la nostra fu tu ra lluita.

que ningú els
esforços i energies, molteg \egades
malgastades, que han hagut d'eg-
merçar per anar a la conquesta
¿e leg revindicacions még primà-
ries.

Tots aquests esforços haurieni
efctat segurament molt menys dolo-

rer "'l11"1 ^1"' ":' " ""s * ™~¿ rosos i fins i tot més praties, si pa-qne no poguem reunior-uos a casa ^ ̂ ^^^ funoÍQI¿ment d £
i „rxit^n frar e« a l i i ou radica i« i , .nostra (car és alii ounosra icar cs. - - i »-"-" ' i organitzacions syndicals obrerers

majoria) conve ^«.»'»«"^.^"lagTiés actua un pbrtit, politic obrer,
^•A^S "^iS*oÍrSïïn' ̂  hagués fet sentii' el seu pes i la

seva autoritat en la vida polotica
del país.

lisme català han arribat
coincidència ideològica i prànca i

I hem creat el MOVIMENE SOCIA-
! LISTA DE CATALUNYA el qaal
í «o i-s encara un Par'it. El sen
I cbjcce es crear, per mitjà de la
ducussio un clima que Pugui ser-

| vir ,el dia del reto rn a la nostra
j terre' i un cop en contacte am les
' forces de casa i amb leg qiie vm-

dran dele al'.res llocs ce l'exjli, per
j a In craclo del gran Partit Obrer,

indispensable per a la marxa nor-
' mal de la politica a Catalunya.

Partii genuínaniffjj1: català, el
qual bo i vetllant i treballant con-
'inuamcnt l>er el inillorament de

. les classes productores, ve'"
treballarà també perquè 1

TOT CAMINAM
La Veu del Poble

5 ERIA interessant de saber per-
què, tot sovint, ens adonem que
els exiliats van parlant tot sols,

anant pel carré. Pero, *w, aquest es-
tudi psicològic el faran ([altres. Jo
contato el fet ires més.

El bo del cas, és que ho fem gene-
ralment els que com a únic rebost
tenim ia carta de racionament. El
dolor i les penes. — em direu. —
també hi tenen quelcom a veure, l'ot-
<cr si; el cert és que aquesta veu
impersonal que sesmuny dels nostres
llavis esblaimats, té ressons interior*
profunds i matissot duna excelsa cla-
redat.

No és la veu del cos no, és la veu
de ¡esperit, Hnstint, perquè, mal grat
l'f privacions no parlem mai de roses
materials, sinó de Catalunya, eh ca-
t -Ions. I de qttfna forma tun enlaira-

j da i tan noble .' Fa bor.ir oir aquesta
veu que segurament deu ésser la del
Poble.

Avui, per tres vegades n'he tin-
gut ocaaio. Era un home magre, que
respirava netedat, atb cabells blancs
d'experiència i parlava pausadacent :

No ho entenc, — deia. — si ¡es
dues centrals sindicals voten «I nw-
teix, la fusió s'imposa i en crtvi no
es duu à t'.rme —.

f movia et cap, com volent dirt qui-
na llàstima !

El segon; duia un cistell a tes mans
i caminava de pressa.

Posicions clares, — exclmava, —
no tants partits; un de republicà i li-
beral per la classe mitja. Un gran
partit obrer socialista i, si voleu, un
partit ioyuniita, però que se'n digui.
.,1 l'utthn; era un .jove vestatele blau

go ll·-'a -i *•" *— . '

puix no hem de voler que sigu'n
definitives.

Es perquè ho ocímprenCn Blxi ^ , , ,
nuc «¡ivtrses tenucnoies del sócio- Lesconomia del mon desprès d'a.
' c • • • - - » - una questa güera, sortira tant mal pa-

rada que serà indispensable recor-
rer a grons trancformacions si es
vol que el nivell de la vida no sigui
molt baix.

Per a aturar aquesta davallada,
no hi ha altra solució que fer crida
al programa de reivindicacions im-
mediates dels socialistes, Naciona-
lització de les grands industries
dels serveis ublics, de la banca i de
tot alio que representi la indústria
bàsica del pa'ís.

Paral·lelament a això cal que els
Sindicats intervinguin directament
i es responsabilitzin dintre totes les
branques de l'economia.

No cal pss prodigar promeses enl-
luernadores ni afalacs. El que cal
és que tothon s'adoni de la gran
responsabilitat que un calivi com
el que s'apropa imposa, i que el
seu reximent sols serà efectiu amb
l'esforç de tots squells que hi in-
tervinguin.

El Moviment Socialista de Cata-
lunya s'ha de llençar a fons en
aquesta tasca, reunint tots aquells
que simpatitzen amb els nostres
iceals. per tal de poder crear una
veritable consciència socialista en-
tre els estaments productor.

El treball serà lent pero no difi-
cil. Tote? les prganizacions obreres
van ai Socialisme encara que peí
camins diferents. Avui, pero, gaire-
bé tots ens hem adonat que se
guint percamins diver:os allarga-
ven ma sa la fi del notstre viatge.

Els dolors passats en comú ens
fan veure un xic més clarament la
realitat, i potser ha arribat l'hora
que des viant-se, cadascú, de l'iti-
nerari que s'havia traçat, podíem
arriba conjuntament a agmfar une
derecera que ens portés tot sequit,
sinó, al cim de les nostres aspira-
cions, almenys a assolir aquelles

indispensables perquè l'no-
de portar ei «eu efíoic.

vetllarà i
^^ _ es prer-
rogatives i les llií>erta's de Cata-
lunya siguin cada dia mes àmpl ies
i d'aocord amb les aspiracions de
l'ànima catalana.

Situats en aquest pla, .indrem
;\mi> els alïres partits obr;rs de la
Peninsula, aquelles relacions <"»''-

' dials, orgàniques o dc pac*e, indis-
I pensables entrc organitzacions que
! „oa'ulment defenen els mateixos

principis, i en nosaltres trobaran
sempre un aju*. incondicional pe.'
dur a terne Is9 conques — tes que
econòmicament i moralmnt desit-
gem per a la classe treballadora.

Per assolir — Ics no podem pas
tornar a caure en errors passat.»,
i deixar en mans de partits que
moltes vegadeg representaven inte-
ressos particulars, la represen'a-
cio ocis interesso* obrers.

Aquesta duplicitat, en« h« por.

de meiànic, ü.luminal per un M in-
terior encès, qui mirava emaiff i no
es cansava de dir :

— Et MOVIMENT SOCIALISTA
creix, tothom n'ha comprès la necet-

; siíat, sobretot a casa nostra.
Creix cada ¿Ha. Ja era hora !

£. £.

Creiem que la llibertat i l«i
independència rels pobles, tcrr'uo-.
rialnvent petits, es garanteix, mil . .
Iorque per las armes i les convinti-
cions dç la diplomàcia secreta^
per la justeza i per la universali-,
tat de la seva polit ica. Catalunya
ha de tenir, dc cara el mon, una
politica tranparcnt que procura*
rem resumir :

a.) Lluita contra to ta mena de,
centralisme.

7>) Practicar un-i politica d'ali an.,
ça amb le& al*r?s n.aei<>nali!:»ts.
ibèriques.

c) Aliança amb les forces libe-,
rals i obreres esPaix>'°les que, no
recolzant el centralisme de l'Estat
egpanyol, estiguin disposadcji a
acccp'.ar e' l>ret dels pobles Ibèrics
a constituir pe en paisOs so-birans.

<f) liUüCar la s impat ia i Ja pro-
leocio internacional, mitjançant

pis pobles sotnir.
defensa i d'ajut

mutu en'-Tü tots
una politica dt
sog de! mon-

e) Combatre toles les manifes-
tacions de l'imperialisme en el pi»
internacional i propugnar per un*
Coni ede>a ciò europea «lopajsos
lliures.

f) Declarar que poloni Pl prln»
cipi de lliber'.at — tlels homes i
dels pobles — per damunt dels.
programes dc totes les pos ;L'irvns.
politiques i socials. »

Aquesta declaració de principi s^
que publica « Kn'Ja » en aparti.
x.cr el primer numéro é» sols-rrita
i avalada j>els companys : Jordi
Ar<luCr, Joan Vila, H(irtumeti Cos.
ta, Josep Robuste, Josep (jimene?,
Fidel Miro Marchili PcrcHo, A.
Tona Xadalmai, An«r F. Costa- i
Jusep Maria .Wuru/ pel Grup e>\i,
t<xr ; n<tlius /ï.'jí'.'oí/, Joaquim Uai-
gas, Alfred CMbOnes, liosen O brf,
Francese Cam'*. Jurdi Omi/íS,
Camps Ribera, Mercè C.<isals, l-rUn^
sesc Ferrar. Gir"m>fll<;, Pere Wu«
talonna, \. Molin ' Fàbrega, Por^
ta, M. ííerra Pàmies, Jaume Ro«t
Amadeu Robinat Ang^l Sanblan,
cat, Jordi Teli, R'-Jael Trutta,
Tomàs Tusso, Jordi Valies í Vladgt
pel cos de redacriô i col·laborador,

a la col·lectivitat pugui viure com
mereix.

Les posibilitáis que tenim davant
nostre son imenses. De la no.trn
inteliligencia i bena voluntit de«
prendrà qtte stçriiestes es plasmin e»
resírtat«.

*>m ALEUL



Endavant
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EMICA
El Moviment SociaJsia de Catalunya aecïait a plantejar i a conversar sobre tots els problemes comença aüui per aquests dos :

i. LA INTERPRETACIÓ SOCIALISTA DEL CATALANISME
EL Catalanisme no és una ten.- inocratica. han abandonat a la el féu resclosi i rancit. El 14 d'abril,

<Jén:ia poluica. Es la interpre- burgesia el plet nacionalizar! par e! Catalanume torna al carrer á
tacio d'una voluntat de reco- incomprensió i per regust d'educa- l'hora d'inte^-pretar una idea de

neixement d3 la personalitat na- cio reaccionaria. i llibertat, i es popularitza. Ara, a
CionaL El Catalanisme iva d'ésser, * j l'entroncar amb el Socialisme, ha
l'expressió d'una necessitat de lli- * * 'de reprendre el sentit dinàmic, in-
beruit. { Si molts obrers veuen amb recel ; tervencionista que refaci el seu rol

El irebalUcor que a Catalunya és ei Catalanisme es perquè ia bur- d'alliberador dels pobles peninsu-
ftnticata'an'sta, és un inconsciem gesia de casa nostra l'ha fet servii lars.
reacccionari. El treballador que a d'escambell per a mobilitzar el po-j
la resta dì la Peninsula és antlcata¿ ble. | El plet català és un plet sòcia1.
lanista no fa res més que expressar1 La culpa és dels propis obrers i no de tendènia política. Les for-
inconscienment l'imperialisme de Que no han sabut interpretar aques- m€s politiques son simplement la
la seva pròpia burgesia. ta voluntat p-.pul'r i no l'han con- itanera d'expressar-lo.

El separatisme a més d'ésser fosa dintre els seus propis inte-
politicament antirealista, «és .una ressos de classe. Sols peden resoldre! els trebal-
reaccio de coirplexe d'inferioritat - * ladors perquè no pot espantar.los
col·lectiva en relació a l'incompren- * * cap idea de llibertat. La burgesia
«ió peninsular. El renaixement del Catalanisme és catalanista fins que arriba el

* politic concorda amb el de l'ex- : moment que les necessitats de so-
* * j pansio industrial de casa nostra i ' birania s'enfronten amb l'oportu-

E5. Catalanisme és l'expressió po- "' *a H- IvndTa per a servir la nisme dels seus interessos; alesho-

fons de la qüestió.
** •

S'enganyen eis nacionalistes ca-
talans que creuen en les possibili.
tats d'aplicació del dret, d'auto-
determinació defensat pels partite
que no siguin autènticament orga-

inismes dels treballadors. I s'enga-
¡pyen fins i tot aou:sts partits ex-
clusivament nacionalistes que amb
tona fe creuen podsr-lo defensar

i Només el ScxiaMsme és, en la seva
j essència, uno forma de releio eco-
'no ••••••i i - l; i a que fa impossibles
les contradiccions que fan vacil·lar
e s propis nacionalistes à l*hora de
rra'itzar l'aplicació d'aqueU prin-
cipi.

pular que interpreta un dels pro seva missió hi'torica pe insu'ai-j res recorren a l'auxili de l'Estat
blemes bàsics de la revolució de- ua Liugc; a ca.alana, ee-ce-s;vf).' Central al qual nomenaven abans.
mocrat;ca p?ninsular. K's treballa- m ni reaccionara, a la vegada, cue pomposamant « Estat opressor ».• - . . _ i . — , , . ,- .-- , ,.:_- ·L& burgesia és catalanista en ia

forma, en ¡es coses de superestruc-

I El Catalanisme no pot ésser una
idea reaccionària ni conservadora

¡tal com l'interpreta la burgesia
'com el mslantenen al reste de la1 Peninsula. Tot el seu procés és de
superació i de renaixement. El se-
tanta-cinc per cent dels beneficis

tura social, però no ho és en el'liberals i de les concepcions pro-

2. LA U N I T A T SINDICAL "C. N. T. -U . G. T.
E L Sindicat no reuneix ela tre-'

be.lladors en tant que ten-
dència politica o filosòfica.

El SmcLcat no és ni un partit po-
litic ni un partit apolític.

Ei F.:ndicüt és l'organització de
tots els treballadors en tant que
treballp.íiors, siguin socialistes,
anarquistes, comunistes, republi-
cans o catòlics.

El Sindicat es l'organisme de
lluita, de gestió econo raça, de de-,
niocràcift-~jibrera i de capacitació
de tots els treballadors. I

El Sindicat es regula i viu en
una concepció d'asseciacio i de
missió de fa més de mig segle, de
l'època dels començaments dol lli-
beraìi'nie economie. La funció
moderna dels Syndicats, en aquesta
nova etapa d'interferència mon-
dial capitalista i de jnés profunda
Cicervein.:í> ua l'Estat en l'econo-
Mía del pais, l'obliga a contempo-
ranitzar-h: la concepció sinc;:cal i,
ecbrr.tct. fa indispDnsable una sola
CJentrpJ Sindical. i

I
La çi/isio sindical afavoreix el'

tapi!rai<me en tant que crea anà!
dualitat i un egoisne d'interesso?
orpiuvcs que, en la lluita, els fa
orriV,ar a l'antii^cnisiiie entre el.s
lrc-bâ'1'.iclors.

Si veritablement es vol la unitat tant-se paro, a les decisions derno-
sindiical s'ha de començar per or- tràt'ques sindicals i a la tolerància
K'^nitzar cada empresa i cada Sin- de les altres tendències. El que no
c-'nt en un sol organisme CNT- es pot fer, es confondre el S^iKücat
UGT. ! m b l'organisme de masses del seu

Hem estat capaços de resist'r partit o voler fer del Sindicat el seu
l'emoenta feixista durant dos inys partit politic. ¡
i mig i no som capaços de fer una X
sola Central sindical., condició in-1 <<Ms sindicats han passat a ésser
dispensable per a la victoria. Ens ,,elx de rOrganitzacio de la classe
manca esperit de rechtzacio. treballadora com els municipis me-

X | chev?ls ho foren per a la burgesia.
«ïi pi «ì'nriifit PS TV-ante nnp-jrnt sí els Sindicats son indisoensables

a un Ufüfc Dolitfc Ò a ína »en- &er a la SUerra de ßuermes W°~
dènSa^eoloS'no fa Ts me, ^iana, entre d Capital i el Deboli,
que de plataforma prosselitista i, «« ««cara molt_més Importants
per tant. s'accentua cada vefsada f°™ aj»«* °rsa* tzat per a 1 ano-
més la divisió sindical Si deixem 1̂0 total del sistema d explotació
ei problema en aquestes condi- f&P«ais«a- » j
cic-ns. ssnse fusionar les dues In- x

terpretacions politiques diferents Ahir. els Sindicats eren solament
que es creen, no hi ha aleshores els organs de lluita econòmica Avui,
unitat sindical. els Sindicats han d'ésser l'element

La sola poT'Hoa dels Sindicats és director de l'economia. Ei Sindicat
la interpretarlo general dels inte- ha d'ésser l'instrument de la nova
ressos dels tabuladors com a cías- organització social a~Eb una amola
se i la lluita por a les seves rei- democràcia Interna, Aquest rol noi
vindicacions i per a la seva eman- ei possible exercir-lo si no és a tra-
cípacio, tajnbé com a classe 1 no vés d'una sola Central Sindical j
com a tfndèncla. I v

i !x ! En retornar a casa nostra ens
Els militants dels partits politics veurem obl'ßats a suplir l'estruntu-

Que estiguin dintre eis Sindicats po- ració orgànica dels anomenats Sin-
cien deíeiisar les délivrons d?1 £pu d'cats « verticals ». la quel org^n't-
partit en politica sindical, sub}ec- zacio és una central sindical única.1

La vida de la Central Sindical na-
cional — sindicalista — que és una
rola central sindical — està lligarà
estretament a la de l'Estat tota'i-
íari, i l'una i l'altra e? regulen per
formes antidemocràtiques. És que
liosaltres tornarem allà baix amb
ciues Centrals Sindicals i parírem
les possibilitats de la. intervenció
cels S'ndicats a la gestió economi-a
ori pais, intervenció que hi aíer-
rraria la tìemocràtiia ?

X
A l'exili, la irresponsabilitat ha fet
que es produïssin encara més di-
visions sindicals. Ja n'hi ha ben bé
prou amb dues Centrals Sindicals.
I'l que cil és unir-les i mantenir-se
cintre d'elles encara que sovint no
s'estigui conforme amb la seva po-
lítica.

Com menys barreserem els Sindi-
cats a les lluites politiques de ten-
aèencia, millors serveis farem a la
unitat de la classe treballadora.

X
Mentrestant, i com a transacció,

que els Comitès d'Enllaç CNT-UGT
e? consolidin en J:\ seva funció de
Pront Únic de la classe treballadora.
Que siguin capaços de continuar
com n tais encara que les divisions
t-o' tiques futures arribessin a dis-
tanciar el pensament politic de las
ciferento tendències.

gressives, econòmiques i politiques
de tota la Peninsula han entrat par
Catalunya i s'han gestat a casa
nostra. Les dues grans revolucions,
la francesa i la russa han entrat
per Catalunya. Les formes orgàni-
ques repub'icanes i les obreres han
nascut a Catalunya.

La demagògia ha presentat la
idea de la llibertat a Catalunya
com el curaJo-tcdo de totes les in-
justícies polítiques i socials. No ens
deixem enganyar. A Catalunya,
com arreu, els treballadors son tre-
balladors i els capitalistes, capita-
listes, encara que tots dos siguin
catalans i caia'anistes.

Es que heu vist algun cop que
el oatro, pel sol fet d'ésser catala-
nista us eviti de lluitar per Ics
vostres condicions de vida i deixi
de sentir-se patró ? Es que heu vist
aJgu-n hisendat que pel sot fet
d'ésser catalanista us abaixi l'ar-
rendament o us dispensi de pagar-
li les païts?

Normes
Els que vulguin intervé*

nir en la conversa els pre-
guem que tinguin presents
les normes establertes en
l'apartat XI de l'Acta de
Constitució del MOVI-
MENT SOCIALISTA de
CATALUNYA.

Els originals haurien
d'ésser escrits a màquina i
a doble espai, pero, si això
no és possible, cal que si-
guin almenys ben llegibles
i escrits en una sola cara^

Com que l'opinió expo-
sada és exclusivament per-
sonal, cal que el treball si-
sui signat i que l'autor ens
faci conèixer la seva adre-
ça. Conce també que ens
digui si pertanu al MOVI-
MENT SOCIALISTA de
CATALUNYA com adhe-
rent individual o a través
d'un adherent col·lectiu.

Salutac ió
A LA PRLAiSA OBRERA

Tot el nostre esforç serà en-
caminat a acompanyar eficien-
ment la premsa obrera pelà
camins de la unitat.

Ya;<i la nostra cordial salu-
tació a la premsa que aci a
l'exili renrejenta els interes-
sos de la classe treballadora.'

I pjr damunt de tot, la nos-
tra nies sincera adhesió al
coiv-bat alliberador cp.se mana
la premsa clandestina de casa
nostra. Tot el nostra impul-
sera per ajudar-los i fer co-
nèixer als exiliats d'aci el seu
esforç.

Regència monárquico-militar
bé

Regencia republicano-conservadora ?
L problema e.-panvol, és a dir el que

p.'oníe/ti /u caiguda i la tuccasio de
Franco, toma al primer pia de lac

un tenr.ini mis o tr.cn'js brea, ningú no en
tualUal. Qua la dictadura ha d'e caure en
duba, i no son pjs ¡et tem&talwci diplo-
n-.atìtìues que mu/frp.'ica der a faluar-te. ti-
fa: u Lc-ndrex. »-'gui a Paris, sigui a Nova-
York, qvc podrion t>e.Hangar la. Tre* am-
\.n.-\cder.i f'hart :ncr.s'it a Fmnca en poc

Psr tant, cl Cenerai Franco no poi
Fcr-se illusioni sobre el prestigi que disfruta
encora a fera. / no deu ¡sfiorar <juc la set'a
autoritzi f¡ per lot arreu con:iderada com

ca¿u--a !
lla peiciut un t?"/3 ùiu i ave esterni a

c'jnsen-Yir al .Vou Mon. A questa esperança
celava funàada sobre ¡a co-nunitat c:i/.a-J-'
1"'c p<v/rr i subsistir tntre lês republiquei
'latind i /ïspuRya. Pero Esoanva ha estai

enl.id'J per ell Jintie de les ríes gire
açittstes reovbt'q-jíi no accefttaiizn. Algu-

iTen.re dics hjn trencat o estan a punì
tiene :r llu'* 'elaciones dipìomiitique

A LA PREMSA CATALANA

Lentament els exiliats s'han¡^ 'lÍ!"'J"/JV°c'-xreUnKíaní^7ensenaí;':"¿-
eqUinat de b SCVa preíiiSa. El,", ! l''"='»ng'on. ala^r,, membre, inHaents ea

, t « . . . . f!',-r,~.c.:'en fcfrcue la Cala Blanca Ira moncatalans lu icncn ja avui una j (;nj fu ( /e, reixes ofidai,.
representaci D nodrida. ' /v?™« l'ATeena™, aue v¡u sota un r««;™

Í f - t jorça, on /a frr^^fa no es lliure, on un

Avui s'hi suma ENBA-j t ;oíTr ""aj' to'alít0^ ía mé» °vdy 7"I !3c-,<Ali!ats citJa ici·i aa'Jertans, refusa de set

VAN F i no creiem predir res j* Jets E, del Cortt:,-íCnt

si diem que i>o deixe?n closa Inçará 'jcwtclÍc^xcaÍ
la llista.

Una salutació a tots, amics
i adversaris. Procurarem por-
tar el nostre combat amb tota
I leal tat i franquesa.

( ¿c? Radi on/i'nuc

LU^OIU
ft r«c:o>rt mm*: u

£nanv€uU

Cip~.ni/ola. Si demà les repúbliques llair«f*
ericen ¡L·rs ambatxaJori, el cc>p serà crudel
t>:> (7".icr.i/ Franco, pu/j l'economia «po-
nyolj Jcpin en gran fart d'aqucstei reoa-
UitllXS.

Podem, doncs, considerar el rígim fron-
Qtiisía com acabat. Però el veritable inter-
rogant es refereix, ho rcpel/m, o la forma
de /a seva desaparició i a restructura de
rF.itat QUI «I succeirà.

El monarquia no cedeixen. Her be cu*
i't »fv*t probabilitat» siguin rtduïdet I QOc
'Vfunç ruu i renfontanfnl d'Hitler ¡c* hagi
incora d'tmintitl. L'Infant Don Juan •«-
B¡<«ix ent'íanf ei* »fui agent» a un i tJt'f
a. ¡toi a f l fafrupar els »eti« ttf·r^-'·'ríi. F.'
-~•'. objectiu is d» convèncer tit Aliat» «tM
ici irufiftie/on« dirwsHqasi ton mis adejvr.-
itfi que qual»evot altra per afonf^irair la
unl'at morai ¿intra la Pfnlnsuìa ¿^^- <Jtrr.
kind«. l*r »oitjvror ana naCa Î ^H »ton.

età Q-jo'.idie.n ci'lnfo.'ma'.i<
m\ «»panyol a l'cxterior de U

a donan
ncerùtudc

F ubi i q uè m aquesta relac
» visio ge'-.era! de com «
; evidencia.

del iva

Es dubtat que arribi als »eu« fins. Desprésrcnuncíaí mai, a tfcspif d'una victoria tem-
de molts anus d'abiclutisnf sanglant. Espa fierai de la força. Els element, autonorr.is-
nua, per un te'lexe naturai, torna a let es, que exerceixen sempre la seta accio
idees de llibertat i da democràcia, a IcTen al país Basc i a Catalunya, no es resl-
quals la major part da la població no nagnen a la supretiio de lea »eue» cartes etta-

rquta. p-¿r essència cen-
tralista, no posaria totalment en Vigor. En
fi, d corrent europeu no r a pas cep a ¡ei
reialeses, i eh exemple* de ¡ugoflàvia i de
Gri-cia ettan presents per a demostrar ho.
Cal dir que la personalitat del pretendent
no té res per a seduir cl poble que caldria
governar >

Els republicans t?ncn sense dubte les po««
sibilitats met imfslies. El tot és de saber i<

í una entesa prevaldrà o no entre als diri-
i Veniu que pocíen aspirar al poder. Els au«
'.firn ara, creuen .7«e fian de reivindicarlo
: »on ds senuort Martinez Barrio, Maura I
\\egrin. els quals han ¡ugat un paper en ei

i Ei Senyor Marlines Barrio, que ha preti-
¡dit l'Assemblea de Mèxic, formada por
! quasi 120 dipintati de ics antiques Cort*

crr.fgrúls, et considerat fins avui com el
Cap designat del moviment republicà. L·'As-
semblea s'ha reunit recentment a la »eoa
capitel d'exili on ha es.'af molt ben acol-
lida pel CoV-erti Mexicà. Però, aquesta no
representa uno una m/noria i nom ignora
si elt sfUJ memore» han realizai entre dit
un acord complet, ia que han estat dona-
¿C5 co<7^e» ¡n/or-^-cioni referents a aquesti

ben afectucsament la nostra. Desitgem j*«*««? . . ...
v ,, . j £/ ¿enj/or Maura, republica ds dreta, f ¡U

Í Connetti que aUXl Serà qUe 1 atti- d'un antic conservador ben marcat, ha pro.

versari vinent el trobarà incorporat de £„',?; rœurc^eiJ^Ao?f^
nou a la seva Càtedra de Llengua cata-!£7 ^f^/j™ rUsS^Tfc
lana a la Universitat de Barcelona, i P<™ iníenor. en/rc ei regim ¿ictaton<j i ei
reintegrat als treballs del Gran Diccio-
nari de l'Institut d'Estudis Catalans.

I ens serà plaent en aquests dies de

EL SENYOR FABRA
ha fet 77 anys

El dia 20 d'aquest mes, el senyor
Fabra, complia 77 anys. A les moltes
felicitacions que ha rebut, hi ajuntem

febrer accompanyar-lo à la Confreria o
à Sant Mateu a veure els ametelers
florits.

nou règim. Però f-*>a amb nombróse« diffi-
cullati. Primer pelile no inspira confiança
als clements d'ex'rfma-Cíquírra, qua son po-
dtrmoi i després, perquè la seva candida*
lura t'orienta cap a ¡a dreta I que molt*

| rtomej po/i/i'co» de la Península refuten </•
compromí<re'.«. ença

•••••»••«•••»••••»•••••••••«••••••••••••«•»•••••••••••••••••••••••••«•••••••••«••«•ï

En «b números successius hi col·laboraran entre altres : í
Ambrosi CARRION Pere BÏOATA |

Doctor TOSQÜELUES Doctor 8AÜRET §

oue ti gui momentà-
niament, amb el General Franco. £//•
creuen au« Franco a Je fofrir tl càstig
dels seus actes, i que cap concessió no pot
ísxr ¡ela al tofali'aritme que voldria pura
ment i simplement esVair-se.

E! tercer carJldat £3 el senyor Negrin,
qin vol afirmar els retí» dret» perquè ha
estat r ui*™ dirigent oficial Je la Republicà
EsfKtnt/ol·i I perquè ha combatut f In t al Jaf
re- moment. E* sos-ingul O«/» comuni«*«»
qoe acaben d» pablicar un manifest bo*
ta*t extens per proclamnr ia ÍT.'ÍT iintffa
amb ell. L'ho,r,?,fof , ' - • • - ' t »TU-
pâment* IK* ft t fmfrojtíW« eh «aã* 0T9-

ura««« •t··u······n1 t**r»*,


